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Szanowni Państwo !
Stoimy u progu doniosłego dla naszej społeczności wydarzenia, jakim jest nadanie
imienia Gimnazjum nr 1 w Radzyminie. Nasza Ziemia Radzymińska, ziemia „Cudu
nad Wisłą” to miejsce szczególnie naznaczone, tworzące narodową tożsamość.
Bohaterstwo, ofiarność i patriotyzm tych wszystkich, którzy stanęli w obronie
Ojczyzny w 1920 roku są godne najwyższego hołdu. Jej chlubne dzieje nakładają na
nas, spadkobierców tamtych czasów obywatelski obowiązek utrwalania historii.
Przekazywania kolejnym pokoleniom określonego przesłania.
Zadaniem szkoły jest nauczanie, ale również wychowanie, pomaganie młodzieży
w odnajdowaniu własnej tożsamości, określaniu swojego miejsca we współczesnym
świecie i poszukiwaniu wzorów do naśladowania. Przy wyborze patrona Grono
Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie naszej szkoły kierowali się właśnie tymi zasadami
i poczuciem więzi ze swoją Małą Ojczyzną. Te kwestie zadecydowały, że Patronem
naszego Gimnazjum będzie major Stefan Walter, bohater Bitwy Warszawskiej 1920
roku. Ten dzielny żołnierz i wielki patriota poświęcił swoje młode życie walcząc
w obronie zagrożonej stolicy Polski. Śmiertelną ranę zadał mu wróg na polu bitwy pod
wsią Mokre w okolicach Radzymina.
Inicjatywa naszej szkolnej społeczności zyskała aprobatę Rady Miejskiej
w Radzyminie, która uchwałą nr 608/XLII/ z dnia 8 października 2010 roku nadała
Gimnazjum nr 1 w Radzyminie imię majora Stefana Waltera.
Uroczystość nadania imienia szkole odbędzie się w rocznicę śmierci Patrona 4 października 2011roku. Honorowy patronat nad uroczystością objął Burmistrz
Radzymina Zbigniew Piotrowski.
Ufamy, że wśród Państwa znajdziemy prawdziwych przyjaciół i sprzymierzeńców
w realizacji tego zaszczytnego, ale też wymagającego niemałego nakładu finansowego
przedsięwzięcia.
Aby uroczystość nadania imienia miała właściwą rangę i oprawę, niezbędne są
fundusze na zakup sztandaru, tablicy pamiątkowej oraz wydanie okolicznościowego
folderu. Nasze zamierzenie bez życzliwego wsparcia i hojności ludzi dobrej woli może
okazać się bardzo trudne do wykonania. W sekretariacie szkoły są do nabycia cegiełki
o nominałach 20, 50 oraz 100 zł. Ponadto można dokonywać wpłat na konto Rady
Rodziców: Warszawski Bank Spółdzielczy – 24 8015 0004 4014 3853 2040 0002
z dopiskiem „Na sztandar szkoły.”
Liczymy, że nasz apel spotka się z pełnym zrozumieniem z Państwa strony.
Z poważaniem
- Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Radzyminie

